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1. Максимов Сергій Іванович. 

2. Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії і філософії права. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи:  

Доктрина природного права: стан та перспективи розвитку, 2 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи:  

Доктрина природного права: стан та перспективи розвитку, 4,8 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділ монографії, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає в уточненні ключових положеннь 

щодо суті природного права та спростуванні деяких упередженнь щодо трактування його 

природи і призначення, а також у виявленні можливостей та характеру практичного 

застосування положень цієї концепції як певної доктрини. 

Спираючись на теоретичну проблематизацію деяких уявлень щодо історії та змісту 

природного права й аналітичних роз’яснень концептів і конструкцій теорії, що його осмислює 

(теорії природного права) формулюється узагальнюючий образ природного права та теорій 

природного права; особливо підкреслюється зростання значущості теорій природного права в 

періоди реформ і соціальних трансформацій.  

Розкриваються підстави та зміст трьох “відроджень” теорій природного права, які 

відбувалися протягом ХХ ст.; демонструється практичне значення теорії природного права (як 

певної доктрини) у критичних оцінках діючого позитивного права, а також у процесах 

правотворчості та судових рішеннях, спростовуючи тим самим судження про його історичну 

“вичерпаність”; окреслюються перспективи застосування положень доктрини природного права 

у вітчизняній юридичній науці та правовій практиці. 

4.3. Актуальність виконаної науково-дослідницької роботи зумовлена властивостями теорії 

природного права як фундаментальної парадигми в осмисленні права, завдяки яким вона 

зберігає своє значення протягом усієї інтелектуальної історії людства у конкурентній боротьбі 

із дуже впливовим суперником – правовим позитивізмом. Існуючи у багатоманітності своїх 

проявів вона несе у собі могутній потенціал творчих перетворень у правовій сфері завдяки 

формулюванню амбітних ідеалів та їх практичній реалізації, зберігаючи загадковість і 

надихаючи своїх прибічників на розгадування таємниць права та його пізнання. Увага до 

доктрини природного права має особливе значення в контексті євроінтеграції та багатогранного 

правового реформування в Україні, спрямованого на реалізацію європейських цінностей: 

людської гідності, свободи, рівності та справедливості.   

 

8. Участь у конференціях, семінарах  

 

Міжнародні: 

ХХVІII Харківські міжнародні сковородинівські читання «Філософія і соціально-правова 

реальність. «До сторіччя з дня смерті Б.О.Кістяківського (1868-1920)» в дистанційному режимі, 

м. Харків, 12 грудня 2020 р., Zoom (не увійшла у звіт 2020 р.) 

Міжнародна конференції «Застосування права ЄС в судовій практиці: європейський 

досвід для української перспективи», 28 - 29 січня 2021 року. Zoom Верховний Суд, Прямуємо 

разом, Право-Justice 

Вебінар з верховенства права: «Суддівська доброчесність на варті прав людини», 

1.02.2021. Zoom, Право-Justice 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми саморозвитку особистості в 

сучасному суспільстві», Харків, 28 травня 2021 р. 

V Харківський міжнародний юридичний форум, м. Харків, 20-24 вересня 2020 р.:  
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1) Сателітний захід «Європейські цінності та конституційне правосуддя», 

20 вересня 2021 р. (організатор, модератор, спікер); 

2) Сателітний захід «Проєкт Кримінального кодексу України у вимірі верховенства 

права», 21 вересня 2021 р. (спікер). 

 

Х міжнародний форумі з практики Європейського суду з прав людини, 1-2 грудня 2021. 

Відеоконференція (Zoom). Захід організований Координатором проектів ОБСЄ в Україні 

спільно з юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка, 

Верховним Судом та Національною школою суддів України 

 

Гендерний форум «Великий діалог, ідея конституціоналізму і права жінок», м. Київ, 20 

грудня 2021 р. Організатор: Координатор проектів ОБСЄ в Україні; Партнери: Конституційний 

Суд України, Посольство Федеративної Республіки Німеччина (Київ), Урядова уповноважена з 

питань гендерної політики, Асоціація жінок-юристок України ЮрФем. 

 

Всеукраїнські: 

- Круглий стіл Харківського юридичного товариства «Верховенство права: 

українські виклики», 21 грудня 2020 року, на платформі Zoom (організатор і модератор) (не 

увійшло у звіт за 2020 рік.). 

Всеукраїнський круглий стіл «Фундаментальні проблеми юриспруденції. Межі права», 

м. Харків, 28–29 квітня 2019 р. (член оргкомітету) 

Круглий стіл аспірантів «Джерела права в наукових юридичних дослідженнях», Харків, 

20-21 травня 2021 р. (організатор і модератор) 

Всеукраїнський Круглий стіл «Стратегія європейського вибору України: світоглядне 

обґрунтування та правове здійснення», Сєверодонецьк, 31 травня 2021 р. 

Круглий стіл «Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 30-ї 

річниці незалежності України та 25-річчя Конституції України», Харків, 27 травня 2021 року, 

на платформі Zoom 

Х літня школа для аспірантів і студентів вищих юридичних навчальних закладів 

Верховенство права і конституціоналізм», м. Косів, 2-8 серпня 2021 р. 

Круглий стіл Харківського юридичного товариства «Актуальні проблеми застосування 

деяких писаних і неписаних принципів оподаткування», м. Харків, 3 грудня 2021 р. 

(організатор)  

 

9. Видавнича діяльність (надати перелік надрукованих у 2020 році робіт: монографії, статті, 

тези, підручники, навчальні посібники та ін., їх обсяг, кількість друкованих аркушів): 2,8 друк. 

арк. 

Монографія (0, 5 друк. арк.): 

Максимов С. І. «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи 

розвитку», (у співавт.), (особистий внесок – 0,5 друк. арк.) 

Енциклопедії: 

Максимов С. І. Соціологія права: енциклопедичний словник / Л. М. Герасіна, О. Ю. 

Панфілов,  В. Л. Погрібна та ін. ; за ред. М. П. Требіна. – Харків : Право, 2020. – 984 с. 

(особистий внесок – 1,5 друк арк.) 

Статті:  

Максимов С. І. Антропологія права. С. 69 – 70;  

Максимов С. І. Засади права. С. 356 – 359;  

Максимов С. І. Людина правова. С. 502 – 505; (3,5) 

Максимов С. І. Онтологія права. С. 597 – 600; (3 с.) 

Максимов С. І. Правова реальність. С. 686 – 689;   

Максимов С. І. Справедливість. С. 843 – 846;  

Максимов С. І. Філософія права, у співавторстві з О. Г. Данильяном. С. 916 – 919;  

Максимов С. І. Юридична антропологія. С. 957 – 958; 
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Статті (6, 3,8 друк. арк.): 

Максимов С. Від головного редактора. Філософія права і загальна теорія права. 2020. №2. 

С. 12-16. (0,37 друк. арк.) (не увійшла у звіт 2020 року) 

Максимов С. Спір про природу права. Філософія права і загальна теорія права. 2020. №2. 

С. 17-34. 1,3 друк. арк. (не увійшла у звіт 2020 року) 

Максимов С. Теорія природного права: концептуальний і доктринальний виміри. Право 

України, 2021, №1, с. 43-65. (1,5 друк. арк.) 

Козюбра М., Максимов С. Вступне слово. Актуальна тема номера: «Доктрина природного 

права». Право України, 2021, №1, с. 9-11. (особистий внесок 0,1 друк. арк) 

Висновки та рекомендації з актуальної теми «Доктрина природного права». За редакцією 

координаторів актуальної теми Миколи Козюбри, Сергія Максимова. Право України, 2021, №1,  

с. 167-171. (особистий внесок 0,2 друк. арк) 

Максимов С., Уварова О. Бізнес і права людини: теоретичні рефлексії та перспективи 

взаємодії (Від головного редактора та редактора номера). Філософія права і загальна теорія 

права. 2021. №1. С. 12-20. (особистий внесок 0,33 друк. арк.) 

 

Наукові статті у наукових журналах, які обліковуються у Міжнародних 

наукометричних базах даних Web of Science, Scopus: (3, 1,3 друк. арк.) 

Sophia Ya. Lykhova; Borys D. Leonov; Tetiana D. Lysko; Natalya K. Shaptala y Sergiy I. 

Maksymov. Criminal-legal ensuring of freedom of religion in modern conditions: a comparative 

analysis. Revista Cuestiones Políticas, Volumen 39, Número 68, (Enero - Junio) 2021, 620-649. 

(особистий внесок 0, 5 друк. арк.) (Web of Science) 

Vira I. Tymoshenko; Sergiy I. Maksymov; Larysa O. Makarenko; Оlena S. Kravchenko; Sergiy 

S. Kravchenko. Threats to human rights in a globalized world. Amazonia Investiga, 2021, Volume 10 - 

Issue 39 / March 2021, 9–15.  (особистий внесок 0,2 друк. арк.) (Web of Science) 

 Maksymov, S.I., & Satokhina, N.I. (2021). Rule of law and state of exception: The genesis of 

the problem. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 28(2), 47-54.(особистий 

внесок 0,6 друк. арк.)  (Scopus) 

 

Тези – 2 (0,3 друк. арк.): 

Максимов С. Межі моральної аргументації у праві. Фундаментальні проблеми 

юриспруденції – ІІІ. Межі права. Тези доповідей Всеукраїнського круглого столу, м. Харків, 23-

24 квітня 2021 р. С. 58-59, (0,2 друк. арк. ) 

Максимов С. Університет як форма саморозвитку особистості (філософська педагогіка 

Сергія Гессена). Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві. Матеріали ІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції, Харків 26 березня 2021 р. С. 246-247, (0,1 друк. 

арк.) 

Редагування тез: 

Джерела права в наукових юридичних дослідженнях: Тези доповідей аспірантського 

круглого столу за курсом «Форми (джерела) права», 20-21 травня 2021 року. Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого / за кер. та ред. д.ю.н., проф. С. Максимова. Харків, 2021. 132 с.(7,67 друк. 

арк.)  

Переклади статей:  

Роберт Алексі (Німеччина). Ідеальний вимір права. Філософія права і загальна теорія 

права. 2020. №2. С. 35-61. 1,88 друк. арк.  

 

9.1. Вказати публікації, які були опубліковані за кордоном.  

 Sophia Ya. Lykhova; Borys D. Leonov; Tetiana D. Lysko; Natalya K. Shaptala y Sergiy I. 

Maksymov. Criminal-legal ensuring of freedom of religion in modern conditions: a comparative 

analysis. Revista Cuestiones Políticas, Volumen 39, Número 68, (Enero - Junio) 2021, 620-649. 

(особистий внесок 0, 5 друк. арк.) (Web of Science) 
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Vira I. Tymoshenko; Sergiy I. Maksymov; Larysa O. Makarenko; Оlena S. Kravchenko; 

Sergiy S. Kravchenko. Threats to human rights in a globalized world. Amazonia Investiga, 2021, 

Volume 10 - Issue 39 / March 2021, 9–15.  (особистий внесок 0,2 друк. арк.) (Web of Science) 

 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science.  

Sophia Ya. Lykhova; Borys D. Leonov; Tetiana D. Lysko; Natalya K. Shaptala y Sergiy I. 

Maksymov. Criminal-legal ensuring of freedom of religion in modern conditions: a comparative 

analysis. Revista Cuestiones Políticas, Volumen 39, Número 68, (Enero - Junio) 2021, 620-649. 

(особистий внесок 0, 5 друк. арк.) (Web of Science) 

Vira I. Tymoshenko; Sergiy I. Maksymov; Larysa O. Makarenko; Оlena S. Kravchenko; Sergiy S. 

Kravchenko. Threats to human rights in a globalized world. Amazonia Investiga, 2021, Volume 10 - 

Issue 39 / March 2021, 9–15.  (особистий внесок 0,2 друк. арк.) (Web of Science) 

 Maksymov, S.I., & Satokhina, N.I. (2021). Rule of law and state of exception: The genesis of the 

problem. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 28(2), 47-54.(особистий 

внесок 0,6 друк. арк.)  (Scopus) 

 

9.3. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах 

даних. 

Максимов С. Від головного редактора. Філософія права і загальна теорія права. 2020. №2. С. 

12-16. (0,37 друк. арк.) (не увійшла у звіт 2020 року) (Index Copernicus (Польща); EBSCO 

(США); Ulrichweb (США)). 

Максимов С. Спір про природу права. Філософія права і загальна теорія права. 2020. №2. С. 

17-34. 1,3 друк. арк. (не увійшла у звіт 2020 року) (Index Copernicus (Польща); EBSCO (США); 

Ulrichweb (США)) 

Максимов С. Теорія природного права: концептуальний і доктринальний виміри. Право 

України, 2021, №1, с. 43-65. (1,5 друк. арк.) (Index Copernicus (Польща); EBSCO (США); 

Ulrichweb (США), NeinOnline (США), ERICH PLUS (Норвегія)) 

Максимов С., Уварова О. Бізнес і права людини: теоретичні рефлексії та перспективи 

взаємодії (Від головного редактора та редактора номера). Філософія права і загальна теорія 

права. 2021. №1. С. 12-20. (особистий внесок 0,33 друк. арк.) (Index Copernicus (Польща); 

EBSCO (США); Ulrichweb (США).  

9.4. Вказати кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 

(Scopus та Web of Science) – 1: 

Sophia Ya. Lykhova; Borys D. Leonov; Tetiana D. Lysko; Natalya K. Shaptala y Sergiy I. 

Maksymov. Criminal-legal ensuring of freedom of religion in modern conditions: a comparative 

analysis. Revista Cuestiones Políticas, Volumen 39, Número 68, (Enero - Junio) 2021, 620-649. 

(особистий внесок 0, 5 друк. арк.) (Web of Science) 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

1) Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (засновник і видавець 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) [головний редактор]; 

2) Юридичний журнал «Право України»; 

3) Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Філософія, 

філософія права, політологія, соціологія». 

 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

вчена рада Д 64.086.02 при Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого; 

вчена рада Д 64.086.04 при Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – 1 

Докторська дис.: Смазнова І. С. Насильство і толеранність: філософсько-правове 

дослідження. 12.00.12 – філософія права. Одеса, 2021. 

 

На здобуття наукового ступеня доктора філософії: Шеляженко Ю. В. Правові основи 

особистої автономії приватних осіб та організацій: теоретичний аспект. Дисертація на здобуття 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


 5 
ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право. Університет економіки та 

права «КРОК», Київ, 2021. (30.12.2021) 

 

13. Підготовка відгуків на дисертації (вказати кількість наданих рецензій окремо на 

кандидатські та докторські дисертації) –  

 

14. Підготовка відгуків на автореферати (окремо докторські, окремо кандидатські). –  

Кандидатська –  

Наконечна А. М. Правове регулювання як засіб задоволення людських потреб та 
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